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1 Situering 

Sinds 1 september 2017 wordt de onderwijsbevoegdheid van een centrum voor 

volwassenenonderwijs (cvo) door de Vlaamse overheid toegekend per vestigingsplaats onder de 

vorm van een studiegebied voor het secundair volwassenenonderwijs. Een cvo kan deze 

opleidingen enkel organiseren in de vestigingsplaatsen waarvoor onderwijsbevoegdheid is 

toegekend. Een penitentiaire instelling wordt daarbij als een afzonderlijke vestigingsplaats 

beschouwd.  

Een centrum kan op twee manieren een bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven: 

• Een centrumbestuur vraagt onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomend studiegebied in een 

bepaalde vestigingsplaats; 

• Een centrumbestuur ontvangt in het kader van overheveling de onderwijsbevoegdheid voor een 

bijkomend studiegebied van een ander centrumbestuur.  

Een centrumbestuur moet voor 15 februari of 30 september een gemotiveerde aanvraag indienen 

bij het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen 

(AHOVOKS). De Vlaamse Regering kan de aanvraag weigeren of inwilligen met een gemotiveerde 

beslissing. Sinds 1 september 2015 is de Vlaamse Regering eraan gehouden hierover eerst advies 

te vragen aan de Vlaamse Onderwijsraad.1  

Dit advies gaat over de aanvragen die uiterlijk op 30 september 2022 werden ingediend bij 

AHOVOKS. Het gaat hierbij om 14 aanvragen voor nieuwe onderwijsbevoegdheid door 6 centra voor 

volwassenenonderwijs.  

Per studiegebied gaat het om de volgende verdeling: 

Studiegebied Aantal  Studiegebied Aantal  

Auto 1 Mode: realisaties 1 

Fotografie 9 Schrijnwerkerij 1 

Groot transport 1 Specifieke personenzorg 1 

 

Aantal aanvragen per centrum: 

Aantal aanvragen Aantal centra 

1 2 

2 2 

3 1 

5 1 

Tegenover de vorige aanvraagrondes werden er deze keer een beperkt aantal aanvragen 

ingediend. Dat hangt samen met het huidig regelluw kader dat het voor centra voor 

volwassenenonderwijs mogelijk maakt om tijdelijke onderwijsbevoegdheid te verkrijgen tot en met 

schooljaar 2023-2024.  Daarbij kunnen centra een bestaande onderwijsbevoegdheid voor een 

studiegebied in een andere vestigingsplaats uitoefenen dan in de vestigingsplaats waarvoor ze is 

toegekend. Bij de beoordeling van de dossiers heeft de Vlor met die context rekening gehouden.  

 

1 Decreet betreffende het onderwijs XXV, art. VI, 19 juni 2015 
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2 Beoordelingscriteria 

De Vlor stelde voorafgaand aan de bespreking van de dossiers beoordelingscriteria op.2  Die zijn 

gebaseerd op: 

• Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 2007 (15 juni 2007);3 

• Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het aanbod in het 

volwassenenonderwijs (19 juli 2007).4 

De beoordelingscriteria, vastgelegd in de regelgeving, zijn de volgende: 

• Past de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid in een langetermijnvisie van het 

centrumbestuur? 

• In welke mate is er een regionale maatschappelijke behoefte aan de nieuw aangevraagde 

onderwijsbevoegdheid in het rekruteringsgebied van die vestigingsplaats van het centrum?  

• Wordt er samengewerkt met derden voor de organisatie van de nieuw aangevraagde 

onderwijsbevoegdheid in die vestigingsplaats?  

• Beschikt het centrum over de nodige leraarsuren, expertise en infrastructuur voor de 

organisatie van de nieuw aangevraagde onderwijsbevoegdheid?  

• Is er in het kader van de laatste doorlichting in het centrum een voorbehoud van de inspectie 

voor de opleiding die behoort tot het studiegebied waarvoor de onderwijsbevoegdheid wordt 

aangevraagd? 

• Komt de kwaliteit van de andere opleidingen van het centrum voor volwassenenonderwijs niet 

in het gedrang? 

• Is het principe van de vrije keuze gewaarborgd?  

3 Advies 

3.1 Leeswijzer 

De Vlor beoordeelde elk dossier in zijn geheel. We motiveren onze beoordeling op basis van de 

belangrijkste criteria waarop we ons baseerden voor die beoordeling. De criteria die we niet 

aanvoeren, beschouwen we als voldaan.  

3.2 Algemene opmerkingen bij de adviezen 

3.2.1 Regionaal overleg biedt opportuniteiten 

De Vlor merkt dat er nog steeds regionale verschillen zijn als het gaat om overleg tussen de 

verschillende centra in het kader van de regionale maatschappelijke behoefte aan de nieuw 

aangevraagde onderwijsbevoegdheid in het rekruteringsgebied. De Vlor moedigt een breed 

regionaal overleg met een netoverschrijdend karakter aan. Dergelijk overleg faciliteert afspraken 

tussen de centra en over de onderwijsverstrekkers heen en moet ervoor zorgen dat er ook de 

nodige samenwerking georganiseerd wordt. 

 

2 Goedgekeurd door het Bureau van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren op 29 juni 2021. 
3 Decreet betreffende het volwassenenonderwijs, 15 juni 2007. 
4 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het aanbod in het volwassenenonderwijs, 19 juli 

2007. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13914
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13901
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13901
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De Vlor is van mening dat er regionaal nog meer opportuniteiten liggen tot het maken van afspraken 

op het vlak van onderwijsaanbod en het opzetten van samenwerkingen binnen dit kader. De leden 

van de Technische werkgroep Onderwijsbevoegdheid volwassenenonderwijs van de Vlor blijven 

zich inzetten om dat te stimuleren. 

Naast het regionaal overleg om tot samenwerking en afspraken te komen, ziet de Vlor in het 

bijzonder ook opportuniteiten in een regio-overstijgend overleg in Brussel en de Vlaamse Rand 

(regio Halle-Vilvoorde), waar verschillende centra in de verschillende regio’s een overlappende 

wervingszone beogen en er een overlap is van de potentiële instroom. We merken dat centra uit de 

bredere hoofdstedelijke regio, met inbegrip van de rand rond Brussel, ook in diezelfde 

wervingszone rekruteren.  

3.2.2   Fotografie 

Net als in de vorige aanvraagronde met aanvragen voor 1 september 2022,  zien we ook nu heel 

wat aanvragen voor het studiegebied Fotografie. De Vlor merkte in zijn vorig advies voor bijkomende 

onderwijsbevoegdheid cvo voor 1 september 2022 al op dat er op de arbeidsmarkt misschien 

weinig vraag is naar het profiel fotograaf, maar dat er tegelijk veel vraag is naar profielen die 

voldoende kennis hebben van (digitale) fotografie.5 Heel wat bedrijven zetten immers in op het 

meer commerciële gebruik en het delen van foto’s met aandacht voor sociale media, grafisch 

ontwerp, webdesign, ... Een belangrijke nieuwe evolutie is ook dat er nieuwe beroepskwalificaties 

en opleidingsprofielen zijn ontwikkeld voor Vakfotograaf en voor Crossmedia assistent, dat in de 

plaats komt van Multimediaoperator. Dat laatste is significant voor de onderwijsbevoegdheden, 

gezien de modules digitale fotografie uit Multimediaoperator niet meer opgenomen zijn in de 

kwalificaties en profielen voor Crossmedia assistent. Daardoor verdwijnen modules met 

competenties die professioneel gegeerd zijn, tenzij de betrokken centra een onderwijsbevoegdheid 

voor Fotografie krijgen.  

De Vlor vindt het positief dat de Vlaamse Regering in haar beoordeling van de aanvragen in de 

vorige aanvraagronde rekening heeft gehouden met  de vraag op de arbeidsmarkt en de nieuwe 

opleidingsprofielen. In deze aanvraagronde betreffen negen van de veertien aanvragen de 

onderwijsbevoegdheid voor Fotografie.  

De Vlor vindt het belangrijk om het aanbod stelselmatig uit te bouwen en erover te waken dat er 

niet plots een regionaal overaanbod ontstaat. Daarom hebben we naast de behoefte op niveau van 

de vestigingsplaats ook de regionale spreiding in rekening gebracht bij opmaak van dit advies. In 

de toekomst volgen we de evolutie van het aanbod Fotografie nauw op met het oog op eventuele 

heraanvragen. 

 

 

 

 

 

5 Vlor, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 september 2022, 29 

maart 2022. 

 

https://www.vlor.be/adviezen/bijkomende-onderwijsbevoegdheid-cvo-voor-1-september-2022
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Hierna volgens de motiveringen per advies. Dat deel wordt niet gepubliceerd op de website van 

de Vlor 

 

 

 

 

 

 

Ewoud De Sadeleer    Sylvie Vanspeybroeck 

secretaris Raad Levenslang Levensbreed Leren ondervoorzitter Raad Levenslang Levensbreed Leren 

 

Bronnen 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het aanbod in het 

volwassenenonderwijs, 19 juli 2007. 

Decreet betreffende het onderwijs XXV, 19 juni 2015. 

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs, 15 juni 2007. 

Vlor adviezen 

Vlor, Raad Levenslang en Levensbreed Leren. Bijkomende onderwijsbevoegdheid CVO voor 1 

september 2022, 29 maart 2022. 

 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13901
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13901
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13914
https://www.vlor.be/adviezen/bijkomende-onderwijsbevoegdheid-cvo-voor-1-september-2022
https://www.vlor.be/adviezen/bijkomende-onderwijsbevoegdheid-cvo-voor-1-september-2022

